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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Πρέπει να τηρούνται γενικά κανονισμοί 

πρόληψης ατυχημάτων και οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Εκτελείτε μόνο ενέργειες που 

περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ακατάλληλη. Ο 

προμηθευτής δεν θα αναλάβει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη σωστή χρήση.   

• Για τη λειτουργία της συσκευής με ασφάλεια, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και 

κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.   

• Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για 

εσάς και τους άλλους.   

• Φυλάξτε όλες τις οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.   

• Εάν πουλήσετε ή δώσετε τη συσκευή σε τρίτο άτομο, θα πρέπει επίσης να παραδώσετε αυτές 

τις οδηγίες χρήσης.   

• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Εάν το προϊόν ή μέρος του 

προϊόντος είναι ελαττωματικό, πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να απευθυνθείτε στο 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και επισκευή.   

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή κοντά σε εύφλεκτα 

υγρά ή αέρια.   

• Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι μια συσκευή που έχει απενεργοποιηθεί δεν μπορεί να επανεκκινηθεί 

ακούσια.  

• Μη χρησιμοποιείτε συσκευές με διακόπτη on / off που δεν λειτουργεί σωστά.  

• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή! Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και 

άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.   

• Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς για τους 

οποίους δεν προορίζεται.   

• Να είστε προσεκτικοί και να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή κατάσταση: Εάν 

είστε κουρασμένοι, άρρωστοι, εάν έχετε πάρει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομα ναρκωτικά, μη 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επειδή δεν είστε σε θέση να την χρησιμοποιήσετε με ασφαλή 

τρόπο.  

• Τα αντικείμενα που μπορούν να τραβηχτούν (π.χ. κουρτίνες, φυτά), δεν πρέπει να βρίσκονται 

σε άμεση επαφή με τη συσκευή.  

• Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) ή που 

έχουν περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή που στερούνται 

εμπειρίας ή / και γνώσης του προϊόντος εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί για τον 

τρόπο χρήσης του προϊόντος, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.   

• Διασφαλίστε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.   

• Να τηρείτε πάντοτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας, 

υγείας και λειτουργίας.  

 

Ασφάλεια   

• Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα που είναι σωστά 

τοποθετημένη και τάσης 220-240V.   

• Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο ταμπελάκι τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προϊόντος αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού σας 



δικτύου.  

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. (δείτε το σχετικό ταμπελάκι πάνω στη συσκευή).  

• Μην αγγίζετε το καλώδιο ή το φις με βρεγμένα χέρια! Πάντοτε βγάζετε το φις κρατώντας την 

πρίζα και όχι τραβώντας από το καλώδιο.   

• Μη λυγίζετε, σπάζετε, τραβάτε ή περνάτε πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας, προστατέψτε 

το από αιχμηρές άκρες, λάδι και θερμότητα.  

• Μην ανασηκώσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο και μη χρησιμοποιήσετε το 

καλώδιο για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους.   

• Ελέγξτε το φις και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση.   

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, αποσυνδέστε αμέσως το φις. Ποτέ μην 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.   

• Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το φις είναι εκτός πρίζας.   

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα.   

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.   

• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν μεταφέρετε τη συσκευή.  

 

Χρήση συσκευών που λειτουργούν με μπαταρία  

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.   

• Κίνδυνος πυρκαγιάς! Ποτέ μην φορτίζετε τις μπαταρίες.   

• Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μεταλλικά αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν 

βραχυκύκλωμα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πυρκαγιάς.   

• Το υγρό μπορεί να διαφύγει από την μπαταρία όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα. Το υγρό της 

μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς και εγκαύματα στο δέρμα. Αποφύγετε την επαφή! 

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε καλά με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε 

περίπτωση επαφής με τα μάτια.  

 

Οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένες συσκευές 

• Το προϊόν πρέπει να στέκεται σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια χωρίς εμπόδια γύρω από τη 

συσκευή.   

• Το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους.  

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα από τα προστατευτικά πλέγματα του προϊόντος.  

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.   

• Το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργεί σε χώρους με μπανιέρες, ντους ή πισίνες ή κοντά σε 

νιπτήρες ή συνδέσεις νερού.   

• Θυμηθείτε ότι τα κινούμενα μέρη μπορεί επίσης να βρίσκονται πίσω από τις υποδοχές 

εξαερισμού.   

• Τα σύμβολα που εμφανίζονται στη συσκευή σας δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. 

Τα σημάδια στη συσκευή που δεν είναι πλέον ευανάγνωστα πρέπει να αντικατασταθούν 

αμέσως.   
 

 



ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 

 

1- Μπροστινό προστατευτικό πλέγμα  

2- Πλαστικός δακτύλιος  

3- Παξιμάδι στερέωσης φτερωτής  

4- Μικρή φτερωτή  

5- Μεγάλη φτερωτή  

6- Παξιμάδι στερέωσης πίσω προστατευτικού πλέγματος 

7- Πίσω προστατευτικό πλέγμα  

8- Άξονας μοτέρ  

9- Περίβλημα μοτέρ / Κεφαλή ανεμιστήρα  

10- Σώμα συσκευής 

11- Βίδα  

12- Κουμπί ρύθμισης της γωνίας/κλίσης  

13- Βίδα σύνδεσης σώματος  

14- Σωλήνας ρύθμισης ύψους  

15- Δακτύλιος προσαρμογής ύψους  

16- Εξωτερικός σωλήνας  

17- Βάση  

18- Πίνακας ελέγχου  



19- Μπουτόν ενεργοποίησης / απενεργοποίησης-On/Off – Μπουτόν ρύθμισης ταχύτητας  

20- Χρονοδιακόπτης  

21- Μπουτόν ρύθμισης λειτουργιών  

22- Μπουτόν ρύθμισης περιστροφής 

23- Τηλεχειριστήριο 

 

Συναρμολόγηση βάσης  
• Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα μέρη της συσκευής από αυτή.   

• Τοποθετήστε το σωλήνα ρύθμισης ύψους στην υποδοχή της βάσης και στη συνέχεια, 

στερεώστε τα παξιμάδια ασφαλείας σφιχτά (1)  

• Ξεσφίξτε τον δακτύλιο προσαρμογής ύψους και ρυθμίστε στο επιθυμητό ύψος (2)  

• Σφίξτε τον δακτύλιο προσαρμογής ύψους (3)  

• Όταν ξεσφίγγετε τον δακτύλιο προσαρμογής ύψους, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του 

εσωτερικού σωλήνα (4) 

 

 

Συναρμολόγηση του σώματος στη βάση 
• Συνδέστε το σώμα στον εξωτερικό σωλήνα και σφίξτε τη βίδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος 

του σώματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δακτύλιος προσαρμογής ύψους πρέπει να έχει σφίξει εντελώς πριν τη 

συναρμολόγηση του σώματος της συσκευής στη βάση.  

 

 

 



Συναρμολόγηση προστατευτικών πλεγμάτων και 

φτερωτών 
- Αφαιρέστε το παξιμάδι στερέωσης φτερωτής και το παξιμάδι στερέωσης πίσω προστατευτικού 

πλέγματος.  

- Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό πλέγμα στον άξονα του μοτέρ και σφίξτε το παξιμάδι 

στερέωσης του πίσω προστατευτικού πλέγματος.   

- Τοποθετήστε τη μεγάλη φτερωτή στον άξονα του μοτέρ και στη συνέχεια τοποθετήστε τη μικρή 

φτερωτή. Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε σωστά και τις 2 φτερωτές. Διαφορετικά, η συσκευή 

ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.   

- Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης φτερωτής ώστε οι φτερωτές να παραμείνουν στη θέση τους.   

- Συναρμολογήστε τον δακτύλιο με το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα.  

- Χρησιμοποιήστε τη βίδα για να στερεώσετε τον πλαστικό δακτύλιο.   

 

 

Λειτουργία 
Τα μπουτόν που βρίσκονται πάνω στη συσκευή έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα 

μπουτόν του τηλεχειριστηρίου.  

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (On/Off): Πατήστε το μπουτόν On/Off για να θέσετε τη 

συσκευή σε λειτουργία. Πιέστε ξανά και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.  

Ρύθμιση ταχύτητας (Speed): Πατήστε αυτό το μπουτόν για να επιλέξετε την επιθυμητή 

ταχύτητα. (1-Χαμηλή, 2-Μεσαία, 3-Υψηλή). 

Λειτουργίες (Mode): Υπάρχουν 3 λειτουργίες. Πατήστε αυτό το μπουτόν για να επιλέξετε την 

επιθυμητή. Κανονική λειτουργία (normal): Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς στην υψηλή, μεσαία ή 

χαμηλή ταχύτητα πατώντας το μπουτόν MODE. Φυσική λειτουργία (natural): Σε αυτή τη 

λειτουργία, η ροή του αέρα μεταβάλλεται από δυνατή σε χαμηλή και αντίστροφα, 

δημιουργώντας ένα φρέσκο, άνετο, φυσικό περιβάλλον. Λειτουργία ύπνου (sleep): Η ροή του 

αέρα μειώνεται σταδιακά και η συσκευή θα λειτουργεί όπως στη χαμηλή ταχύτητα της φυσικής 

λειτουργίας.   

Χρονοδιακόπτης (Timer): Πατώντας αυτό το μπουτόν συνεχόμενα,ο χρόνος λειτουργίας θα 

αυξάνετε σταδιακά από 0,5 ώρες μέχρι 7,5 ώρες σε 15 στάδια. Για παράδειγμα, αν θέλετε να 

θέσετε τον χρονοδιακόπτη στις 5,5 ώρες, θα πρέπει να πατήσετε το μπουτόν μέχρι να 

εμφανίζεται στη οθόνη η ένδειξη 0,5, 1 και 4 ώρες. Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν 

επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος που έχετε ορίσει. Σε περίπτωση που δεν ορίσετε κάποιο χρόνο, 

η συσκευή θα λειτουργεί συνεχόμενα.  



Λειτουργία περιστροφής (Oscillation): Για μεγαλύτερο εύρος ροής αέρα, πιέστε το μπουτόν 

περιστροφής για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. Πιέστε ξανά για να σταματήσει αυτή η 

λειτουργία.  

Ρύθμιση γωνίας/κλίσης 
• Μετακινώντας την κεφαλή του ανεμιστήρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μπορείτε να 

βελτιώσετε περαιτέρω την κατεύθυνση του αέρα.  

Ρύθμιση ύψους 
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη ρύθμιση του ύψους. 

• Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος της συσκευής, ξεσφίξτε τον δακτύλιο προσαρμογής 

ύψους, ρυθμίστε στο επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια σφίξτε καλά.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί ή όχι και ότι το φις είναι αποσυνδεδεμένο από την 

πρίζα πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.   

• Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τη καλά 

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά.   

• Μην χρησιμοποιείτε σκληρά και λειαντικά υλικά καθαρισμού.   

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.   

• Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας σε 

περίπτωση που είναι απαραίτητο να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το καλώδιο 

τροφοδοσίας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον καθαρισμό των προστατευτικών καλυμμάτων και των φτερωτών, πρώτα είναι 

απαραίτητη η αποσυναρμολόγησή τους. 
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ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές 

αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση 

μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από 

τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για 

την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του 

διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 


